
Rafinéria Slovnaft
zodpovedný sused

Areál rafinérie spoločnosti Slovnaft je situovaný 
na okraji Bratislavy v mestskej časti Ružinov,  
vo vzdialenosti asi šesť kilometrov od centra 
mesta a zasahuje do chránenej oblasti prirodzenej 
akumulácie vôd na Žitnom ostrove. Rozloha areálu 
je 5,2 štvorcových kilometrov.

Aká je spotreba vody 
v Slovnafte?
Spracovanie ropy je energeticky náročné  
a spotrebuje množstvo vody, tepla a elektrickej 
energie. V Slovnafte je hlavným zdrojom úžitkovej 
vody voda čerpaná z Dunaja. Ročne sa pre 
technológiu a pre chladenie teplovýmenných 
aparátov použije približne 30 miliónov kubických 
metrov dunajskej vody.  
Ďalším zdrojom úžitkovej vody využívanej 
na chladenie teplovýmenných aparátov je 
podzemná voda zo systému Hydraulickej ochrany 
podzemných vôd (HOPV). Z celkového množstva 
vyčerpaných podzemných vôd je využívaných na 
chladenie  len  8 miliónov metrov kubických, čo 
predstavuje asi 30 percent z celkového množstva 
vôd zo systému HOPV.

Čo sa deje s použitou vodou?
V procese spracovania ropy vznikajú v Slovnafte 
chladiace a chemické odpadové vody, ktoré sú 
následne čistené na čistiarňach odpadových vôd. 
Slovnaft vlastní až tri čistiarne odpadových vôd, 
pre ktoré štátna vodná správa vydala rozhodnutie, 
ktorým je povolené vypúšťať  odpadové vody 
do vodného toku Dunaja a Malého Dunaja 
pri dodržaní  prísnych podmienok (limitné 
koncentrácie znečisťujúcich látok).
Chladiace odpadové vody sú po vyčistení 
vypúšťané z dvoch čistiarní odpadových vôd  
do Malého Dunaja. Chemické odpadové vody sú 
odvádzané chemickou kanalizáciou na špeciálnu 
trojstupňovú mechanicko – chemicko – biologickú 
čistiareň odpadových vôd. Ide o jednu z najväčších 
ekologických stavieb v Európe s japonskou 

technológiou. Celková účinnosť odstraňovania 
ropných látok  v tejto čistiarni je 99,71 percenta. 
Vyčistená voda je vypúšťaná do vodného toku 
Dunaja. 

Ako sa kontroluje znečistenie 
odpadových vôd?
Kontrolu odpadových vôd v Slovnafte vykonávame:

1. vizuálne
2. za pomoci kontinuálnych analyzátorov  (na 
    vstupe a výstupe z čistiarne odpadových vôd)
3. laboratórne  (analytické stanovenie znečisťu-
    júcich látok v akreditovanom laboratóriu)

Dodržiavanie limitných hodnôt pre všetky tri 
čistiarne odpadových vôd kontroluje Slovenská 
inšpekcia životného prostredia, inšpektorát 
ochrany vôd, a tiež správca toku Slovenský 
vodohospodársky podnik.

Čo robí Slovnaft pre ochranu 
vôd?
Ochrana povrchových vôd 
Na zníženie zaťaženia Malého Dunaja ropnými 
látkami Slovnaft urobil viaceré opatrenia:

1.zmena systému chladenia na výrobných 
   jednotkách, a to presmerovanie z prietočného 
   chladenia na uzavretý okruh chladenia - 
   cirkulačné chladenie 
2.inštalácia vzduchových chladičov na výrobných 
jednotkách
3.inštalácia  nových kontinuálnych analyzátorov 
   na dvoch čistiarňach odpadových vôd
4.odstavenie starých výrobných jednotiek 
5.inštalácia kamerového systému na vstupe  
   a výstupe z čistiarne odpadových vôd

Ochrana podzemných vôd 
Na zvýšenie ochrany podzemných vôd Slovnaft 

najnovšie pripravil dva dôležité projekty:

1. Rekonštrukcia skladovacích nádrží, projekt sa 
začal v roku 1992, doteraz Slovnaft  zrekonštruoval 
79 nádrží 

2. Rekonštrukcia chemickej kanalizácie, prvé dve 
etapy rekonštrukcie sú ukončené, finálna etapa sa 
uskutoční v rokoch 2014-2015.

Pre komplexnú ochranu podzemných vôd 
Slovnaft prevádzkuje systém Hydraulickej ochrany 
podzemných vôd. Hlavným cieľom systému HOPV 
je zabezpečenie a ochrana zásob podzemnej vody 
v hornej časti Žitného ostrova pred znečistením 
voľnými, ako aj vo vode rozpustenými ropnými 
látkami z areálu spoločnosti a postupná sanácia 
staršieho znečistenia horninového prostredia 
a podzemnej vody.
Základným princípom funkcie systému HOPV 
je stálym sanačným čerpaním podzemnej vody 
vytvárať veľkoplošnú uzavretú hydraulickú 
depresiu zabraňujúcu úniku znečistenia mimo 
areál spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

Nakladanie s vodami a ich ochrana 

Cieľom rafinérie Slovnaft je čo najmenej zasahovať do kvality života obyvateľov  
v okolí a poskytovať im pravdivé informácie o svojej činnosti.

Ak máte otázky týkajúce sa nakladania s vodami a ich ochranou, kontaktujte nás 
na telefónnom čísle: +421 (2) 4055 7800 alebo elektronicky na e-mailovej adrese: 
info@slovnaft.sk
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